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ȚARA NC OERE
CÎT MAI MULT CĂRBUNE I

li. Imagine. cities . 
membrii din brigada lui 
Gheza Antal de la mina 
Vulcan. I

LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE SE Vfl DESFĂȘURA

Producția record a lunii ianuarie 1
Recensămîntul animalelor domestice

4*
Peste 34000 tone extrase 

intr-o' singură zi
Răspunzind 

lui nostru de 
nești. cît mai

chemărîî partidului și statu- rea acestui record de producție înregistrat 
a da țării, industriei romă- la nivelul Combinatului minier Valea Jiului, 
mult cărbune, minerii Văii le amintim pa cele de la I. M. Bărbăteni, 

Jiului au extras în ziua de 29 ianuarie cea 
mai mare producție a lunii - peste 34 000 
tone de cărbune, asigurînd combinatului 
minier, pentru ziua amintită, un plus de 
peste 1 500 de tone.

Colectivul întreprinderii miniere Lupeni, 
cea mai mare producătoare de cărbune, 
pentru cocs din țară, a obținut la rindul 
său cea mai mare producție a zilei extrasă 
suplimentar, 1 103 tone de cărbune cocsi- 
ficabil, trecînd pentru prima dată 
an peste o producție de 8100 
extrasă într-o singură zi.

Printre colectivele miniere care

în 
ds

au

acest 
tone

con‘-

cu un plus de 680 tone de cărbune pentru 
cocs, I. M„ Vulcan, cu plus 441 tone de 
cărbune, I. M. Dîija, un plus de 297 tone, 
I. M. Paroșeni, cu. plus 285 tone, I. M. Uri- 
cani, cu plus 128 tone și I. M. Anincasa, 
cu plus 43 tone de cărbune.

Remarcăm și cu această ocazie activi
tatea rodnică a minerilor de la Vulcan 
care au totalizat, la zi,, un plus de 800 
tone de cărbune.

De la începutul anului, întreprinderile 
miniere fruntașe ale Văii Jiului — Vulcan, 
Uricani, Lupeni, Paroșeni și Aninoasa - au 
extras, împreună, peste prevederile de plan, 

Jț^tribuit cti realizări de prestigiu la obtipe- .17 726 tone de cărbune.

In sectorul IV al I. M. l’etrila

Starea in care 
tot dezordine

in ziarul de azi

să fie e-

Producția unui sector și 
m?., ales a unui sector dcj- 

_tat cu complexe de tăiere 
"și susținere mecanizată, 
cum este cazul sectorului 
IV de Ia I.M. Petrila, 
pinde, șb nu în ultima 
tahță, de feluj cum 
organizată activitatea

de- 
ins- 
este 

____  ______ . .. de 
evacuare a cărbunelui. în
treaga producție de cărbu
ne a sectorului este colec
tată si transportată de la 
abataje ne două benzi eu 
covor de cauciuc (7 A și 
6 A). De buna funcționare 
a utilajelor, de asigurarea 
exploatării lor în condiții 
de siguranță, si totodată de 
întreținere a galeriilor, a lu
crărilor miniere, pe care 
sînt montate aceste benzi 
răspunde sectorul IV al 
minei. Galeria direcțională, 
de bază, de Ia orizontul ze. 
ro. De care este montată 
banda colectoare 7 A, ce 
preia cărbunele de la cele

două c< m yjexe mecanizate 
ăie ■ sec ocului si de la io ■. 
două abataje frontaje (pes
te două treimi din produc
ția sectorului), nu .corespun
de unor exigențe de ex
tracție ritmică prin desele 
opriri accidentale, 
torită condițiilor, 
ge în care
această galerie, 
gul ei sînt
diverse materiale (lemn, 
armături TH, conducte de 
aer si aoă) care nu pot fi 
evacuate. Cîndva gale:■i 
era prevăzută si cu o V 
nie pentru yagonețe, » 
care, de altfel, maj esie ' 

acum dar;., acoperită 
noroi si apă, prezența 

fiind „trădată" de cîte- 
eărucioăre si vagonete

Tinerii
xemplc de disci
plină și 
în muncă

angajare

Vă informăm
(în pag. a- 2-a)

l)a- , 
vitre- 

află 
de-a lun- 

dapozitate

O
se

si
de
ei
va
rămase abandonate pe ga-

DE LA O DUMI
NICA LA ALTA

(în pag. a 3-a) -

Prognoza vremii 
pe luna februarie

(în pag. a 4-a) •

(Continuare în pag. a 2-a)

nou zăpadă, din nou trotuarele reclamă ac
țiuni de deszăpezire din partea gospodarilor.

Odată cu începutul 
lunii februarie dc întreg 
teritoriul țării se va des
fășura o acțiune de ma
re importanță pentru rea
lizarea programelor de 
dezvoltare a zootehniei, 
pentru satisfacerea cerin
țelor de consum ale popu
lației — recensămîntul 
animalelor domestice.

înregistrarea efective
lor de animale începe în să obțină producții și ve- 
ziua de 1 februarie 1982,

acțiune în interesul fie
cărui deținător de ani
male, aceasta pentru că 
este necesară cunoaște
rea exactă a patrimo
niului. zootehnic 
dispune Valea 
pentru a stabili 
eficiente măsuri 
jinire a crescătorilor să 
înmulțească animalele, să 
îmbunătățească rasele si

de care
Jiului, 

cele mai 
de spri-

nituri cit mai mari.

Reamintim din preve
derile Decretului Consi
liului de Stat privind e- 
fectuarea recensftmintu- 
iui animalelor domesti
ce :

„Deținătorii de animale 
sînt obligați să permită 
și să înlesnească perso
nalului ce efectuează re
censămîntul și organelor 
de control să verifice la 
fala locului realitatea 
datelor declarate1'.

CRESCĂTORI DE ANIMALE DIN VALEA JIULUI !
Contribuiți Ici desfășurarea în cele mai bune condifiuni a re- 

censâmîntului animalelor domestice pentru fundamentarea măsu
rilor de dezvoltare a zootehniei, pentru înfăptuirea programului 
de autoaprovizionare !

A face planuri de măsuri bune, înseamnă 
a fi priceput A le și aplica

V •

a
Cu multă exigență șî răs

pundere comunistă,’ munci
torească, reprezentanții oa
menilor muncii la aduna
rea
Livezeni au 
activității desfășurată 
c.o.m. in anul care a 
cut. Această exigență 
a însuflețit adunarea 
nerală este urmarea 
rească a neîmplinirilor din 
anul 1981, cînd mina Li
vezeni a rămas datoare e- 
conomiei naționale cu 
peste 145 000 tone de căr
bune la producția fizică, 
ceea ce a condus la neîn- 
depliriirea și a celorlalți 
indicatori. Aceste nereali- 
zări au făcut ca, în cuvîn-

generală de la I. NI. 
făcut analiza 

de 
fre
care 

ge- 
fi-

•S,. ■

l înseamnă
cunoaște, a sti» » »

tul lor, participanții la 
dezbateri să aducă multe 
critici consiliului oamenilor 
muncii, au venit cu propu
neri concrete de îmbună-

practică

Adunări generale
ale oamenilor muncii

aLățire a activității pentru 
creșterea producției de 
cărbune la nivelul planu
lui din anul 198.2. Din in
tervențiile celor care au 
luat cuvîntul a reieșit clar 
că la I. M. Livezeni' exis
tă un consiliu al oamenilor 
muncii care știe șă ela
boreze planuri de măsuri

bine gîndite, dar de la a 
stabili măsurile și pînă la 
punerea lor în 
este o cale lungă,, pe care
conducerea minei nu a 
reușit să o străbată, în 
anul trecut. Aceasta a re
ieșit de altfel și din da
rea de seamă prezentată 
în fața reprezentanților oa
menilor muncii.

Planul de măsuri a fost 
întocmit în anul 1981 cu 
miiltă meticulozitate de că-

Gheorghe BOȚEA

{Cont, in pag. -a 2-a)

Pe urmele raidului:

nu înțelege
Joi, 28 ianuarie, am re

editat raidul nostru anche
tă, avînd ca subiect veri
ficarea modului cum șînt 
folosite capacitățile de 
transport ale unităților so
cialiste. Și-au dat concur
sul la buna desfășurare a 
acțiunii noastre (soldată cu 
verificarea a peste 200 de 
autovehicule) plutonierii 
Victor Moraru și Constan
tin lanoși, din cadrul bi-, 
roului circulație a! miliției 
municipiului Petroșani și, 
respectiv, plutonierul loan 
Pantelimon de ia miliția o- 
rașului Vulcan, lată faptele: 

„CE IEI PE MERE, DAI 
PE PERE". Primul caz întîl- 
nit se aseamănă foarte 
mult cu sus-aminfita zicală 
din popor. II oprim în Vul
can pe șoferul Ion • Cornea 
(cu autobasculanta 31 HD

să fie trași la
de vorbă

6785, proprietatea IJTL, be
neficiar E. G. C. L. Lupeni). 
Unde mergea ? La garajul 
din Iscroni pentru a... ali
menta ! „Povestea" - ni 
se spune — se repetă zil
nic (asta și în cazul altor 
mașini). De ce ? Pentru că, 
deși rezervorul are 
litri capacitate, nu li 
decît... 30 de litri !
în fiecare zi circa 10 . 
litri de combustibil pierduți 
doar pentru alimentarea 
mașinii ! O risipă care se 
vede ca... lumină zilei I 
Cine-i „tratează" pe cei 
care nu... vor s-o vadă ?

DE CE S-O MAI FI IN
VENTAT TELEFONUL? A- 
ceastă întrebare ne-am 
pus-o și cu ocazia, raidului 
anterior. Acum, inginerul 
Constantin Benegiu - șeful 
garajului I. C. C. Fi Ti-

90 de 
se dau

Deci, 
(zece!)

mișoara - Iotul Petroșani 
— ne face șă revenim cu 
ea. Motivul? Sfidind cele 
mai elementare norme de 
prevenire și eliminare a ri
sipei, îl trimite pe șoferul 
Constantin Murțjilâ — cu 
autobasculanta de 16 (!) 
tone, 31 HD 8241 — la șan
tierul de la Lupeni, poate, 
poate i 
lucru...
este... i 
troșani, de șeful șantierului, 
ing. Dobre (?) (șoferul nu-i

. știa numele exact), neavînd 
de lucru ! întrebăm noi : 
diferența dintre prețul unui 
telefon, care putea foarte 
ușor Clarifica situația, și 
prețul acelui drum în gel, 
cine-l plătește? Statul, in 
nici un caz I

; o MORIȘCA A... NERE
GULILOR întîlnim în cazul

i s-o găsi ceva de 
De aici, mașina 

reexpediată la Pe-

șoferului Vasilc *• Suciu 
(31 HD 1401 - T.C.H.).
Foaia necompletată, defec
țiuni grave la sistemul de 
direcție, transport de per
soane străine în cabină și, 
ce-i mai grav, neverifica- 
rea autovehiculului dimi
neața, înainte de plecarea 
în cursă. „Faptă eroică" 
considerată, probabil, de 
șofer din moment ...ce o re
cunoaște... cu zîmbetul pe

. buzei ; ... - /
RAPID Șl COMOD... DAR 

PE BANII CUI ? Aceasta 
este situația în care am 
găsit autoturismul de te- 

, ren 21 BC 751 (proprietar

loan Alexandru TATAR

{Continuare in pag. a 2-a)
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U.T.C.. a 
adunări 
această 
departe, 

! dare de

de punere 
a acestor 

Ce folos 
n-a urmărit

. lună din 1982. 
tinerii care au 
tul in adunare
Pupăză,
Valeria Marc. Gheorghe 
Dulhăniuc, Costică Lupu, A- 
drian Mindiar și alții -

- MW # MW - MW - MW • ~~

în apli- 
măsuri, 

dacă ni- 
ca aces-

lată de ce 
luat cuvîn- 
- Dumitru 

Gheorghe Chițu, 
Marc, do 

în 
funcționat; iar 

e mcca- 
u-

Tinerii să fie exemple de disciplină 
și angajare în muncă!

In adunarea generală de 
dare de seamă și olegeri 
a organizației U.T.C. nr. 2 
de la mina Petrila. destul 
de multe au fost motivele 
ca problematica disciplinei 
să domine în darea de 
seamă, mai ales în cadrul 
dezbaterilor. In perioada 
trecută de la alegerile an
terioare. prezența la ^adu
nările generale 
fost slabă, multe 
fiind aminate din 
cauză. Nu măi 
chiar adunarea de 
seamă și alegeri o fost a- 
minată de două ori, din a- 
celeași motive. Referiri cri
tice s-ou făcut Ia insufici
ența muncii politice și de 
educație moral-patriotică, 
reflectată de faptul că o 
serie de - tineri ca Titinel 
Lăbușcă, Petru Barais ’ 
Dumitru Bîrșîniuc de 
sectorul II și Dorel Vasian 
de la sectorul IV au avut 
numeroase absențe nem6- 
tivate de la serviciu, in a- 
nul trecut cit și în prima<____ _____
Tot dezordine

Alegeri 
în organizațiile 

U. T. C.

/Urmare din pa&. 1)

Și 
la

au cerut ca organul U.T.C. 
nou ales să-și axeze acți
unile organizatorice și po
litico-educative, prioritar pe 
întărirea disciplinei în rin
gurile uteciștilor.

S-a creat de altfel și ca
drul organizatoric pentru 
aceasta, in urma alegerilor 
organizația de bază U.T.C. 
nr. 2 despărțindu-se în 
dotia. Cele două organiza
ții - nr. 2 și nr. 6 - re
zultate, avînd un număr

mai redus de tineri iși vor 
putea mai bine mobiliza 
membrii uteciști in munca 
de producție și viața de or
ganizație, desfășura acti
vitatea educativă in rîndu- 
rile acestora. De altfel, ti
nerii care fdc acum parte 
din organizația U.T.C. nr. 
6, nou constituită, manifes- 
tîndu-și satisfacția pentru 
aceasta, și-au stabilit chiar 
in adunare obiective con
crete de acțiune.

Pentru reușita activităților 
de sprijinire a producției, 
pentru Întărirea disciplinei 
în muncă și în viața de 

’ organizație, atît organizația 
U.T.C. din sectorul II cit și 
cea din sectorul VI trebuie 
să-și îmbunătățească stilul 
și metodele de muncă cu 
tineretul, să-i mobilizeze pe 
toți uteciștii pentru a trăi 
din plin viața de organiza
ție și a se integra cu fer
mitate în normele statutare 
ale organizației de tineret.

I. BĂLAN

Pe fluxul tehnologic de 
fabricație de la Fabrica 
de pîine Livezeni.

i face planuri de măsuri
' ';y;

(Urmare din pag. 'Q

tre c.o.m., în urina anali
zelor au fost stabilite mă
suri concrete pe sectoare 
și locuri de muncă cu res
ponsabilități precise și ter
mene 
pare 
dar... 
meni 
tea să se și materializeze, 
iar pentru nerespectareă 
lor, persoanele care nu 
și-au făcut pe deplin da
toria nu au fost trase la 
răspundere. Dimpotrivă, 
nerespectarea termenelor 
sau nerealizarea lor a fost 
tratată cu multă blîndețe 
la I. M. Livezeni, cauză 
care a dus la aceste rezul
tate slabe. Și pentru acest 
an consiliul oamenilor 
muncii a întocmit un plan 
de măsuri, pe domenii de 

sectoare și 
muncă, care 
număr mare 
care s-a îm- 
urma discu-

generală. Mina dispune de 
o dotare tehnică la niveiul 
sarcinilor de plan, dar a- 
ceastă dotare tehnică nu 
este folosită în întregime, 
din cele 20 de combine de 

înaintare 
inventar.

abataje și 
care există 
numai 7 au 
din cele 3 complex 
nizate existente numai 
nul a dat cărbune.

Numai aeționind cu 1 
mitate pentru aplicarea a- 

pas cu pas, 
stabilite și 

a

cestor măsuri 
la termene'e 
prin folosirea integrală 
tehnicii din dotare este po
sibilă o redresare ă pro
ducției de cărbune in . a- 
cest an, 
minerii
Aurelian 
Costea, 
Mihai Rusu,
Romulus Burdan

Foto : Șt. NEMECSEK

lerie, si care la prima ve
dere te tentează să _ în
trebi „pe ce cale or fi a- 
juns ele acolo ?'

Accesul de-a lungul a- 
cestei galerii este greu 
si personalul destinat 
pentru servirea benzii 
(lăcătuși, electricieni, ma- 
nipulanți), nu poate cir
cula normal. La capătul 
de întoarcere ai benzii es
te un motor electric 
care ar trebui să 
la rebobinat dar... 
el cufundat peste 
te în noroi. Alte 
motoare electrice, 
va zeci de metri 
au avut o soartă mai 
nă, au fost așezate pe 
cărucior-și așteaptă 
fie evacuate. Tot 
această galerie se mai poa-

• te vedea o mașină de în
cărcat, a sectorului XI ca
re asteaotă pînă cînd va 
putea să fie scoasă 
mocirlă si dusă acolo un
de sigur minerii o așteap
tă. în prezent se lucrează la 
reprofilarea acestei galerii 
cu o echipă de întreține
re condusă de minerul 
Gheorghe Gojocaru, o mă
sură bună, luată de con
ducerea sectorului, dar. se 
impunea să fie luată cu 
mult înainte, ca lucrarea 
minieră în căre este am
plasată această bandă să 
nu fi aiuns să arate asa 
cum arată în prezent. Si
tuația de altfel nu 
singulară la sectorul IV, 
Și galeria în care este am-

« plasată banda 6 A pe sa
re deversează cărbunele 
de De banda 7 A si pro
ducția a încă două aba
taje nu arată prea îngri
jit. De aceea conducerea 
sectorului trebuie să ia 
toate măsurile pentru re

dresarea situației existente 
Pe fluxul celor două 
benzi pe care le are spre 
îngrijire.

aiș 
fie dus 
zace si 
jumăța- 

douâ 
la cîte- 
de el. 

bu
lin 
să 
pe

din

este

nformom
«' 
I 
I 
I

■ M1INE, ora 10, la 
Vulcan, pe Bulevardul 
Victoriei se deschide 
nou magazin, nr, 56,

un
. - - , - - - .de 

desfacere a pîinii și lap
telui precum și o expozi
ție de mobilă, însumînd o 
suprafață comercială 
aproximativ 800 mp.

■ START DA FOTBAL. 
„Sarea și piperul11 dumini
cilor noastre — fotbalul,

de

Decît așa‘ omenie
Ora 0,30. Noaptea 

de 28 spre 29 ianuarie 
a.c. Așteptăm autobuzul 
de Petroșani — Uricani 
în stația de la Aeroport, 
din fața întreprinderii 
de tricotaje. Eram doi 
oameni. Unul dintre ei, 
Nistor Chieta, lăcătuș 
la I.M. Livezeni 
din schimbul III

. mergea acasă, la 
peni. Autobuzul nr. 
HD 5989, condus 
Aurel Varga, care făcea 
ultima cursă Petroșani 
— Lupeni a trecut prin

statie fără oprire. Doi 
oameni au fost sortiți 
după ce munciseră o 
zi, să meargă acasă pe 
distanța Petroșani —

NOTA

I

ieșise 
Și

Lu-
31
de

Vulcan — Lupeni pe jos. 
Și asta din cauza li.psei 
celui mai ' elemental’ 
simț al datoriei a unui 
conducător auto care nu 
a binevoit să oprească 
în stație, deși era obli-

gat s-o facă. ^Menționăm: 
în autobuz erau doar 
cîțiva călători la acea 
oră tîrzie. Cerem condu, 
cerii A.U.T.L. să facă 
odată pentru totdeau
na ordine și disciplină 
pentru ca asemenea a- 
bateri să nu .se mai re
pete. (C.G.)

La închiderea ediți
ei am fost informați că 
șoferul în cauză a fost 
trecut disciplinar pe o 
autobasculantă.

(Urmare din pag. 1)

T. C. I. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) avînd ca șofer 
pe Constantin Eftimoiu. Mai 
precis, aveo diept „încăr
cătură" pe contabila șefă 
Valeria Ardeleariu, care a- 
vea... niște treburi pe la 
banca din Petroșani. Ne
regula (căci respectiva to
varășă putep face foarte 
bine drumul la Petroșani 
cu autobuzul) a dat naște
re la altele. Mașina; a fost 
găsită cu unul din cauciu
curile din față uzat - șofe
rul fiind obligat să facă 
remedierea pe 
culmea a fost 
nu avea nici 
acte, susținînd 
pierdut I

UN... POSIBIL 
PATRU ROȚI. Lăsînd la o 
parte gluma - recunoaș
tem macabră - din subti
tlu, trebuie să arătăm că 
nu este nici o exagerare 
în cazul autodubei 31 HD 
3556 aparțînînd Bazei de 
Transport a C.M.VJ. Șofe
rul Florin Manda O fost o- 
prit, în timp ce se deplasa 
Ic Petroșani, urmînd să 
transporte de acolo mun
citori la Cîmpu lui Neag. 
Situația autovehiculului era 
mai mult decît critică : 
toate , cele patru roți pre-

zentau uzură foarte avan
sată a anvelopelor puțind 
să explodeze în orice mo
ment. Și această mașină 
urma să transporte oameni! 
Ignoranță ți inconștiență, 
egăie cu o potențială cri
mă. Declarația șoferului că 
„șeful de coloană Wili Se-

nu ore delegație - ea sus- * 
ținînd că a fost trimisă la 
Lupeni - răspunde : „La 
noi nu se dau delegații I". 
Deci, cine vrea să plece 
în timpul orelor de program, 
nu are decît I

PIERDUT... NOȚIUNEA 
DE ORIENTARE IN SPAȚIU.

loc 
că 
un 
că-

—, iar 
șoferul 
fel de 

le-a

CIMITIR PE

bestyen 
foc rost 
de unde 
strează că , iresponsabilita
tea celor care pleacă la 
drum cu defecțiuni atît de 
grave este părtașă cu cea 
a „mai marilor", care îi 
trimit uneori după princi
piul „las' că se descurcă I".

PLIMBARE DE... AGRE
MENT ? Așa ne lasă să 
înțelegem, chiar dacă afir
mă contrariul, șoferul Au
rel Tomuță, din moment 
ce foaia erq necompletată 
în. momentul cînd, mergea 
spre Lupeni, iar in auto
duba 31 HD 5417 o avea pe 
tov. Elena Szabo, om al 
muncii la curățătoria din 
Livezeni. întrebată de ce

spus să 
cauciucuri 

demon-

Așa ar putea declara șo
ferul llie Nicoară (autodu
ba 31 BV2734 - I.U.G.T.C. 
Brașov), care, deși avea 
înscrisă în foaie distanța 
Petroșani — Paroșeni, a 
fost surprins pe Bulvardul 
Republicii jdin Petroșani, 
mergînd spre..., I.U.M.P. 
(așa declara, dar putea 
tot atît de bine să circule 
spre Banița !). Din moment 
ce astfel de „rătăciți" am 
mai intîlnit și cu ocazia 
raidului precedent, să spe
cificăm că necompletareacificăm
foii de parcurs conform 
distanței pe care se cir
culă cu
un moment dat, se sancți
onează cu amendă de ia 
500 la 1 000 lei. Să mai

autovehiculul la

activitate. -pe 
pe locuri de 
cuprinde un 
dc măsuri .și 
bunătăți t în 
țiilor purtate, au fost sta
bilite termene precise de 
transpunere în practică a 
acestor măsuri cu respon
sabilități precise. Conduce
rea întreprinderii, consi
liul oamenilor muncii a 

nece- 
anului 
de a- 

mai ac-

tras învățămintele 
sare din greșelile 
trecut, sperăm, și 
ceea trebuie să nu 
cepte nici un rabat de la
aceste termene de apli
care a/ măsurilor stabilite 
și aprobate de adunarea

în cuvintul lor, 
Traian lordache, 
Pipan. Aftonie 
Petru Seredeanu, 

Dane Ignat, 
, Mircea 

Popescu, precum și al ce
lorlalți participant la dis
cuții s-au analizat eu înal
tă răspundere muncito- 

• rească greutățile ce le-au 
avut în anul care a tre
cut și în numele lor și al 

. colectivelor pe care le 
conduc și din care i a _ 
parte s-au angajat ca .în?” 
acest an să depună efor
turi susținute pentru rea
lizarea integrală a sarcini
lor de producție ce le re
vin pe acest an și să-și în
deplinească • cu cinste an
gajamentul pe care și l-au 
asumat, ca răspuns 
Chemarea la întrecere 
sătă de I. M. Lupeni.

la
lan-

Confort sporit
La toate grădinițele de copii cu program pre

lungit .și zilnic, aparținind de I.A. C. C. V.J. Petro
șani, a fost înnoit în acest început de an, inventarul 
gospodăresc de cazare. Copiii minerilor beneficiază 
acum de confort sporit in urma îmbunătățirii inven
tarului cu 200 saltele noi din-buret și garnituri de 
lenjerie de pat.

notăm că mașinii sus-amin- 
tite îi lipsea numărul de 
înmatriculare dm față. De 
altfel aceasta neregulă am 
intilnit-o și la alte auto
vehicule. Ca și defecțiunile 
la sistemul de iluminare, 
situații în care reacțiile au 
fost... teatrale. V-ați .verifi-

cat mașina la plecaie ? — 
suna întrebarea. „Vai, se 
poate ! Cum să nu I". A- 
tunci de ce nu funcționează 
semnalizatorul (farul, stopul 
sau altele) ? „A, e puțin 
slăbit beculețul". Uneori 
„beculețul", nici nu mai 
era I Alteori se aprinde... 
după ce... primește un 
pumn I lată cîțiva „presti
digitatori" : Ion Miclăuș ... .(31 HD 5953); loan
(31 HD1651).

Revenind pe urmele 
dului din săptămîna’ 
cută am fost informați 
cele două persoane, 
pectiv directorul adjunct al 
I.A.C.C.V.J., Miron Butaru 
și lucrătoarea ' . Hortensia

rai- 
tre- 
că 

fes-

lovi, nu se plimbau ci se 
deplasau în interesul ser
viciului de la Vulcan la Pe
troșani. Pentru faptul că 
șoferul nu a putut justifica 
prin foaia de parcurs ne
completată, cursa respecti
vă, s-au luat măsurile pie-'-

a relevat 
grave in- 
justificări, 
ceeo ce

văzute de lege 
Raidul nostru 

din nou nereguli 
soțite de scuze, 
orrfițîndu-se însă 
este rriai important și anu
me’, că autovehiculele des
tinate întreprinderilor tre
buie folosite în scopul 
desfășurării activităților pro
ductive și nu la fel și fel 
de transporturi... dubioase, 
sau, în cel mai... bun caz, 
neeconomicoase. Pe ce 
contează acești... indiscipli- 
nați ai traficului rutier ? Pe 
„ceasul bun" ? Pe șansa 
de a se strecura neobser
vați pînă la destinația.,, ile
gală, și înapoi ? Toate a- 
ceste întîmplări trebuie să 
dea serios de gîndit celor 
vinovați. Deoarece am 
Constatat că mai sînt mul
te asemenea cazuri, consi
derăm că „insistența" noas
tră merită a fi continuată. 
Deci, vom reveni.

își declanșează azi asaltul 
de primăvară (chiar dacă 
ne. aflăm în, ultima lună 
a lui,„ Gerar!), Cele două 
divizionare ,,ÂU și „B“, 
Jiul Petroșani și Minerul 
Lupeni susțin azi primele 
lor meciuri de verificare, 
la Drobeta Tr. Severin și, 
respectiv, Sadu, semne că 
In săptămîna ce vine, vpm 
avea meciuri și în Vale, 
De cînd le așteptam ! c

■ ZONĂ NEGLIJATĂ, 
în apropierea stației de 
transformatoare de pe 
strada Coasta din cartie-

rul Aeroport, Petroșani se 
află o zonă uitată . de gos
podarii orașului. Aici, la 
două capete de străzi, unde 
sînt instalați recipienți 
pentru gunoiul menajer 
este o dezordine de nedes- 
crîs. Efectiv de mai bine 
de două luni gunoiul me
najer n-a fost ridicat. Dar, 
în schimb este răvășit pe 
zeci de metri împrejur...

■ UN PRIM BILANȚ. 
Lă biroul stării civile de 
Ia Consiliul popular mu
nicipal a fost înregistrat 
eel de al 100-lea nou năs
cut din acest an. Sub a-

amatorii de 
dans

muzică
din Petroșani.
DOTĂRI. Constructo- 
șantierului 
iocuiesc în

cest număr a fost înregis
trată fetița Andreea Oana 
lancu, iar fericiții săi pă
rinți sînt studenții Grigore 
și Georgeta lancu. în pri
ma lună a acestui an au 
fost încheiate la Petroșani 
20 de căsătorii.

■ SPECTACOL. Astăzi, 
la ora 17, la Casa de cul
tură din Petroșani, Ansam
blul „Mîndra“ va prezenta 
spectacolul folclorio „Plai 
de cîiit și joc“. Tot la Casa 
de cultură, dar la ora 17, 
sala Studio va găzdui dis- ean -au adresat, ieri, cele 
coteca tineretului, reunind mal sincere urări de bine

ți

rii
cure
din Vulcan, prin grija bi- j 
bliotecarei Ana Tovan de , 
la clubul sindicatelor din 
localitate, au fost înzes
trați cu o bibliotecă volan
tă. De acum, cartea va fi 
acasă la.„ constructori, VȚ

■ FELICITĂRI. Golecti. 
vul de oameni ai muncii 
de la lămpăria minei Vul-

l.C.M.M. 
căminul

A 
colegei lor de muncă Ilona 
Pantelimon, care a făcut 
ultimul șut. Florile, ca
dourile, felicitările îi, vor 
însoți permanent anii de 
pensie, amintire plăcută ■ 
despre acest colectiv în 
care a muncit timp de 20 
de ani.

Rubrică realizata de 
Teodor ARVINTE



DUMINICĂ, 31 IANUARIE 1982 Șl» a g u I, r o ț u 3

moment al eveni-

Sarmizegetusei

Cronică

Valeria BUTULBSCU

Simțul 
nelui îl t 
uman de

lor, a fost dus 
Aurul cîmpului 

cu aurul metal, 
acea Californie 

care era

Aici, la Grădiștea Munce- 
lului, un hambar imens, așe
zat în loc mai înalt, a fost 
incendiat. Griul din el a 
ars mocnit. S-a carbonizat 
și cu anii a început să 
curgă la vale. Acestea sînt 
elemente clare, certe _ și 
răspicate ale istorici. Cîte 
lucruri, cîte imagini nu tre
zesc însă în mintea noastră 
vederea lui... Daci voinici 
și bărboși - așa cum ni-i 
înfățișează columna - l-ou 
secerat de pe cîmpiile în
conjurătoare, apoi in cea
sul primejdiei, griul, care 

+era nu numai pîinea, dar și 
libertatea
in cetate, 
s-a întîlnit 
strîns din 
a antichității, 
Dacia. Nu este o simplă 
figură de stil ; în imediata 
vecinătate a rezervei de 
grîu, s-a descoperit la în
ceputul secolului trecut un 
mare număr de monezi din 
aur... Cine știe, de-a lungul 
timpului, cîți căutători de 
comori nu s-au fericit, răs
colind ruinele... și cînd ne 

• gîndim, că tot ce s-a mai 
găsit au fost niște simple 
firimituri, rămase după ma
rele și metodicul jaf ro
man... De pe mica 
înălțime, unde altădată se 
găsea hambarul, el a curs 
la vale. Timpul i-a dat o 
pătură ocrotitoare de pă
mînt, feridu-l de grabnică 
risipire și astfel a ajuns

sub privirile noastre. Nu 
știi spre ce să te apleci 
îrițîi ; te atrage trăinicia 
pietrei cioplite, vezi fusele 
de coloane, sanctuarele, 
nou-descoperitele ziduri și 

’ incinte, care pină deunăzi 
erau acopcr.te de pămînt, 
însă prezenta acestui g.-ir 
cu bobul mic, carbonizat, 
dar perfect rcconoscibll, mo
dest sub cuvertura de pă- 

drama 
drep- 
Acest 

a Da- 
ocupația 

Să ne poată el

mint, trecut prin 
războiului, este dc-a 
tul emoționantă, 
griu e ultima recoltă 
ciei înainte de 
romană.
istorisi cum an reînvia pen
tru noi ultimele ceasuri ale 
cetății !... Deasupra lui au 
vibrat cuvintele aspre și 
bărbătești alei dacilor, apoi 
cînd sorții istoriei au hotă- 
rît astfel, concisa latină a 
cuceritorilor. Aici în cetate 
au staționat - una sigur, 
ori poate chiar mai multe 
- în timp, subunități 
mane, cu precisa 
dc-a împiedica o 
pare dacă. După 
în jurul griului ars 
te chiar călcîndu-l, 
a umbla căutători 
mori, vorbitori ai unui grai 
amesteca cuvinte dace, 
cuvinte latine, dar asta a 
fost un timp. Destul de re
pede apoi, sub fagii care 
au cotropit cetatea de altă 
dată, s-a auzit a nouă lim: 
bă - era româna. Vorbito-

ro-
misiune 

regru- 
o vreme 
ori poa- 
au prins 
de co

be la o duminică la alta

Viorel MORARU

Balet... curat I

Să ne cunoaștem patria

rii ei, țărani din satele a- 
prop.ale. se întorceau fără 
să știe la u‘i.,: cfn izvoa- 

' rele devenirii lor... Viziu
nea despre calate ținea de 
domeniul fabulosului, dar 
nu aceasta este important : 
ca se perpetua în infor
mația și conștiința acestor 
modești t'uditori aî pă.mîn- 
tulji. Este dificil de răs
puns la întrebarea, cine a 
incendiat depozitul de griu 
și în ce
montelor. Potrivit unei obiș
nuințe, s-ar putea da un 
răspuns : romanii în timpul 
asediului. Ținînd seama de 
distanța relativ mare de la. . 
ziduri la hambar, această 
ipoteză iși pierde din con
sistență. După cucerire ? 
Greu de acceptat : chiar 
imagini ale columnei arată 
ostași romani ridicînd _ și 
grăunțe drept pradă de 
război. Ar rămîne un alt 
răspuns : iminenta pierdere 
a cetății, chior ostașii daci 
să fi aprins griul. Incendi
erea lui rezolva cel puțin 
o problemă, dacă nu chiar 
două : în mîna cuceritoru
lui nu mai cădea o anu
mită pradă, al doilea, sub 
forma unei simple presupu
neri, nu cuprindea el oare 
în ciclul vieții lui o anu
mită simbolistică apropiată 
inimii dacilor ?

FOTOGRAFIAZĂ
Brazii prinși 

în hora iernii.
Pudra de zăpadă-o cern. 
Licurici

din buita-albastră
Lingă suflet se astern.

Foto :
Adrian POPA 

X'crsuri : 
Mircea ANDRAȘ

nerimată
Și din aripa Ini Pe- 
poți face un evan-

£

oamenii
Știați că...

...cea mai veche mențiu- 
ne a unei peșteri 
pății românești 
din antichitate și 
rește lui Strabon, 
criind viața tracilor, 
bește de o peșteră în mun
tele Kogaenon, în care 
s-ar fi retras marele Za- 
molxes. 'I'oate eforturile 
istoricilor și arheologilor 
de a afla peștera respec
tivă au rămas pînă acum 
fără rezultat, concluzio- 
liîndu-se că este o peșteră 
mitică iară corespondent 
real.

din Gar- 
datează 

se d alo
care des- 

vor-

xamen au fost „brevetați1* 
primind mult doritele per
mise de conducere.

din 
Sofia 
la 16

Totul depinde 
de ton

Tn publicația vșest-ger
mană „Nordbayerisi her 
Kurier" a apărut. urmă
torul anunț : „Este imoral 
să nu plătești datoriile. 
Noi sînteni gata să , vă a- 
jutăm să reintrați în pose
sia banilor dumneavoastră, 
și aceasta fără formalități 
birocratice. Nu scriem 
scrisori. în schimb, mer-. 
gem direct la țintă — 
cântăm debitorii. Și le vor
bim pe tonul care convi
ne"... Evident, tonul în 
cauză convine creditorului, 
nu debitorului.

Nefericită trebuie 
sti fie dragostea a două 
drepte paralele.

& Cădea, cădea 
tr una fără nici 
de ezitare.

0 Să clasăm 
Oedip. A fost 
unei profeții.
• Un deal 

bil trebuie 
car o vale

» Dulce 
cadourilor.

0 La unii oameni cul
tura poate surveni ca o 
boală profesională.

0 Transluciditatea 
este media aritmetică 
dintre transparență 
opacitate. Dar 
tea ?

0 Ar trebui 
un iad special 
statisticieni.

. 0 Poți să-ți 
casa templu, dar să 
că și templele se 
mătură.

0 Să pi ml 
tuia poți găsi 
și alunei să 
cureătură.

0 Pîinea de piatră, 
sculptorului e veșnici, 
cugetă cu umilință bru
tarul.

0 Unde nu răzbat or
dinele poate răzbate ru
gămintea, dar ' poate fi 
și invers.

în- 
un fel

cazul 
victima

respecta- 
aibă mă- 
dispoziție.

să
la

mai e povara

•șt
lucidita-

inființat 
pentru.

groapa al- 
o comoară.
vezi

Marea planetă „necunoscută
cea
1 in .

Care este 
mare planetă din 
xia noastră ? iată 
trebare pe care, < 
guranță, și-au 
multi .'amatori de 
nomie. Din păcate, 
gura planetă de propor
ții gigantice' pe care noi, 
pâmiritenii, o cunoaștem 
pînă acum se numește... 
Jupiter și aparține siste
mului nostru solar. „U- 
riașa" are o masă de 318 
ori mai mare decît a Pă-

mai 
g a 1 a - 
o în - 

;li si- 
’pus-o 
astro-

sin-

mîntului și efectuează 
mișcare completă' de 
voluție intr-o perioadă 
ceva mai mare de ] 1 ani 
—; rnăL p recis ■ < în 11 ;862 
ani,
alte
Calea 
nu !
Poate că, în viitorii 
propiat, cu ajutorul 
leseoapeloit speciale, vom 
putea descoperi vreuna. 
Pînă atunci.,, r

...permisele de conducere 
auto pe care le au astăzi, 
la noi, sute de mii de ce
tățeni, au fost introduse 
pentru prima oară, la noi 
în țară în anul 1908 din 
inițiativa prefectului Emil 
Petrescu ? La 10 ianuarie 
1908 cînd existau în Bucu
rești 138 de automobile, a 
fost organizat și primul 
examen de conducere. Toți 
cei aproape 200 de candi
dați trecuți în anul 1908 
prin rigorile dificilului e-

...prima ziaristă 
România a fost 
Coce ? Ea a debutat 
ani în „Gazeta de Molda
via" susținînd prin vehe
mentele articole cauza e- 
mancipârii femeii. Ulterior, 
•colaborează și la alte cu
noscute publicații ale vre
mii ca : ...Steaua Dunării" ; 
„Reforma" ; „Dacia" și 
„Românul".

...dintre cele 300 de spe
cii de păsări care trăiesc 
în Delta Dunării, 74 sînt 
străine ? Acestea sînt nu
mai în trecere prin deltă, 
considerații pe drept cu- 
vînt un adevărat paradis 
al zburătoarelor pe deasu
pra căreia trec nu mai 
puțin de șase drumuri de 
mi grație a păsărilor.

...începuturile stenogra
fiei dateazti încă . de pe 
vremea romanilor.. Ele 
pot fi identificate în așa- 
n urnitele „Nate tiroiiice", 
atribuite lui Tiro, un șclav- 
scrib al lui Cicero.

...„Polul" uscatului 
reprezentat de insula 
met. Această insulă 
află la vărsarea fluviului 
Loara, din Urania, in (>- 
ceanul Atlantic.

....Polul" apelor se află 
în Oceanul Pacific, la est

*

*

*
*

*

Foileton

* / jMBi..; ir

Culese «le ing.
Hie BKEBEN

este
Du

se

J// aflat?

«lin
A-

a li satul Delavoe;
R. S. S. Ucraineană 
ceasta așezare se găsește 
la egala distanță în raport 
cu extremitățile Europei.

. Circa 
greutatea’ 
reprezintă 
tal, omul 
mușchi.

40 Ia sută din 
corpului nostru o 

mlișchii. Tn to
ace rl.'ilJ de

...Laiul natural 'l'orel, 
«lin Italia, are proprietatea 
de a-și Schimba culoarea. 
Pe timp călduros, apa la
cului devine roșiatic.,.

Fără circumstanțe!
Oamenii îi spun 

tu”. Deși are alt 
alt prenume, 
muncă l-au ,,botezat" așa 
din motive lesne de înțe
les. Căci nu trece o lună 
co „Absentu” să nu-și 
facă... datoria. Adică să 
lipsească de la serviciu. Și 
de fiecare dată cînd era 
întrebat găsea justificări.
- Ce să fac șefu’ ?! Spui 

sincer, fusei ieri la una 
mică și azî noapte făcui ca 
trenu !... Dimineața 
sunat deșteptătoru !...
- Ai mai dat vina pe 

,,deșteptătoru", a ripostat 
maistrul.
- Atunci m-a păcălit ro- 

botu. Zău, nu mă credeți, 
dar așa a fost. Am sunat 
Io telefon și n-auzeam alt
ceva decît „La semnalul 
următor va fi ora...". Și 
n-aUzeam ora că venea 
trenul. Zău, îmi vijiiau ure
chile. Seara fusei la un 
prieten...

„Absen- 
nume și 

colegii de 
l-au ..botezat"

- Dar săptămina trecută 
de ce_ ai lipsit?

săptămina trecută 
A 

soacra vecinului.

n-a

- O, 
am avut necaz, șefu’ ! 
murit 
Așa pe neașteptate. Opt
zeci și 
roca...

— Asta ai 
lună !

— Atunci 
vecinul de 
cel de la 
verificați la 
ma...
- Lasă cum o chema !
- „Horă 

motiv, a i 
leg de-al 
Cică și-a 
nul...

— Nu-i

tru poze, alto pentru 
bru și-n ultima 
minarea actului 
face personal...
- In total ai

luna
poate.

zi, știți
care

lim- 
în- 
se

patiu de ani, să-

spus ocum o

fost vorba de 
doi. Acum e

o
la 
patru. Puteți să 
cimitir... O che-

i” ne a spus alt 
intervenit un co- 

lui 
schimbat

,Absentu". 
buleti-

adevărat
Eu sînt băiat sincer, 
ținui ham schimbat 
două luni...
- Da, da, atunci 

ai iipsit trei zile...
- Ce să fac ? Una

șefu' !
Bule-
ocum

ci nd

pen-

ne-șapte 
aceasta...

șefu’ I

zece unde ai

serviciu unde 
fost luni. Am 

pentru

să 
in- 
că,

motivate pe
- Nu se 

Numai trei...
- Dar pe 

fost ?
- La 

fiu?! A
tirziat puțin

.știți am fost pînă acasă, la 
țară. S-a intoxicat porcu’ 
și-a trebuit să-l sacrific !... 
Dacă nu credeți întrebați...
- Pe cine să întreb ?
— Am martor tot com

partimentul, că m-a prins 
controlorul tocmai cînd îi 
administram penicilină... A 
zis că nu-i voie și mi-a dat 
amendă. Mi-a făcut și pre
darea la prima stație... Am 
ajuns la tribunal...
- Cu porcul ? a pus în

trebarea un coleg hazliu.
- Nu cu frate-miu, că

........ ......... ,............. '........ 41 . 
0'Cea mai marc stea 1 

descoperită pînă in pre
zent în Univers are «li- ,î 
mensiuni egale cu 3.500 I 
de sori. Steaua-gigant, 

astrono- rînregistrată de 
■mii americani, 
dește o energie

ori mai

lor mai

cosmice

de
răspîn-

46 de

a ee-
puternice

de lumîn.

surse

■r

nu-mi 
nemo-

ce ai 
inte-r-

nu se mai înțelege cu r,e- 
vaslă-sa. Dar să știți că 
am adus scutire, mie 
place să lipsesc așa 
tivat...

— Și miercuri de 
plecat mai repede ?
vine din nou maistrul.

— Miercuri... miercuri a 
fost meciul. Dinam», echi
pa mea preferată. Aoleu, 
nu-mi mai adtfceți aminte. 
A pierdut cu doi zero...

— De-aia ai întîrzîot- joi 
dimineața la serviciu ?
- Păi, nu puteam șefu’. 

Eram așa nervos că n-ain 
dormit toată noaptea. Cum 
au ratat unșpele ăla !...
- Ei au ratat și dumnea

ta ai rebutat piese...
- E vina mea, șefu' vă 

promit, nu se mai intim- 
plă...

De întîmplat nu s-a mai 
întîmplat într-adevăr, căci 
în scurt timp „Absentu” 
primi o adresă în care suna 
negru pe alb : „desfăcut 
contractul de muncă...”,

Val URICĂNEANU

■5
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„Președintelui Nicolae Ceaușescu 

un omagiu din inimă"
DACCA 30 (Agerpres). 

— Sub titlul „Președintelui 
Nicolae Ceaușescu un oma
giu din inimă1*, cotidianul 
„The Capital News", care 
apare în capitala R. P. 
Bangladesh, Dacca, publică 
un amplu articol dedicat 
sărbătoririi zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spu
ne : „Ziua de naștere a 
președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, — 26 ianuarie — 
a fost și anul acesta o o- 
eazie de afirmare puterni
că a adevărului fundamen
tal, dovedit de epoca con
strucției socialiste, al legă
turii organice, indisolubile,

Zăpezi 
abundente 

și inundații
LIMA 30 (Agerpres). — 

Guvernul peruan a decla
rat starea de urgență în 
provincia Uchiza, din nord- 
estul țării, ca urmare a 
puternicelor inundații care 
s-au abătut în ultimele 
zile asupra acestui terito
riu.

Oficialități ale apărării 
civile estimează că 200 de 
persoane și-ar fi pierdut 
viața, în vreme ce alte 
600 au rămas fără locuin
țe, după ce apele unui rîu 
din provincie au ieșit din 
matcă,« inundînd mai multe 
localități.

VIENA 30 (Agerpres). — 
Zăpezile abundente care au 
căzut asupra regiunilor de 
nord-vest ale Austriei au 
blocat trecătorile montane 
și au troienit porțiuni în
tinse ale drumurilor pu
blice, provocînd mari de
reglări ale circulației Po
trivit relatărilor presei aus
triece, pe principalele șo
sele de tranzit s-au format 
cozi de autovehicule care 
se întind pe kilometri în
tregi. Zeci de așezări si
tuate în munți, au 
complet izolate de rMM 
tării.

Din cauza zăpezii Și vis
colului, s-au produs nume
roase accidente rutiere, 
în care s-au înregistrat 
victime.

„Q. E. D.“: înarmare egal sărăcie
în lume domnește o si

tuație de criză economică 
ce dăinuie de multă vreme 
și nimeni nu știe cînd se 
va încheia. Pentru a-i pune 
capăt se încearcă mai 
multe doctrine t unele sînt 
îndreptate contra inflației, 
trecînd șomajul pe planul 
doi, altele, dimpotrivă, 
caută să soluționeze șoma
jul, dar riscîil inflației ră
mâne. Cu alte cuvinte, nici 
una din aceste doctrine nu 
și-a dovedit eficiența. Care 
este explicația ?

Iată unele răspunsuri 
date de economiști cînd 
sînt întrebați „ce ar face 
dacă li s-ar cere să solu
ționeze criza economică?", 
în primul rînd este vorba 
de impozite. Cea mai mare 
parte a acestora care a- 
pasă greu pe umerii popu
lației sînt folosite la fi
nanțarea industriei de ar
mament, adică la crearea 
de mijloace pentru distru
gerea valorilor' umane și 

dintre completa schimbare 
înnoitoare a țării și rolul 
determinant jucat în acest 
proces de către secretarul 
general al partidului. Ma
nifestațiile de dragoste și 
respect pentru secretarul 
general al partidului și 
președintele țării, ocazio
nate de aniversarea zilei 
sale de naștere, exprimă pe 
deplin acest adevăr.

Dedicat trup și suflet 
progresului în libertate și 
pace al poporului în mij
locul căruia s-a născut și 
ale cărui nobile virtuți 
și idealuri le întruchipea
ză, președintele României' 
s-a afirmat, de asemenea, 
în conștiința lumii contem
porane ca o proeminentă 
personalitate a vieții inter
naționale".

Pentru eliminarea armelor nucleare
TOKIO 30 (Agerpres). — 

Luind cuvîntul în cadrul 
interpelărilor în Dieta Ja
poniei, președintele Prezi
diului C.C. al Partidului 
Comunist Japonez, Kenji 
Miyamoto, a evidențiat im
plicațiile grave ale concep
tului posibilității unui răz
boi nuclear limitat, în 
condițiile intensificării 
cursei înarmărilor nuclea
re, informează agenția Ja
pan Press Service. Pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J. a solicitat guver
nului japonez ca, în cali
tate de guvern al singurei 
țări care a fost victima 
bombei atomice, să depună, 
toate eforturile pentru e-

Prognoza vremii pe luna 
februarie

Temperaturile medii 
lunare vor fi apropiate 
de valorile medii multiă- 
nuale. Cantitățile de pre
cipitații ce se vor înre
gistra vor depăși valori
le obișnuite pentru aceas
tă lună în cea mai mare 
parte a țării.

începutul lunii se va 
caracteriza printr-un cer 
variabil cu precipitații 
neînsemnate cantitativ, 
îndeosebi sub formă de 
ninsoare.

In perioada 6—15 fe
bruarie, înnourările vor fi 
pronunțate și vor cădea 
precipitații atît sub for
mă de burniță și ploaie, 
cît și de lapoviță și nin

materiale. Investițiile mi
litare ale SUA în 1980 se 
ridicau la 222 miliarde de 
dolari, ceea ce reprezintă 
o treime din bugetul na
țional. Care este reacția ce

iimiuuiuuuiimuiiiHUHHiuiMiiiuiiiHiiiiiiwiiiiînrnii,
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tățeanului american cînd 
află acest lucru ? Este fi
resc ca el să se simtă în 
nesiguranță și să-și piardă 
încrederea într-un viitor 
sigur. De aici este firească 
și lipsa de inițiativă, în
trucât un război nuclear 
i-ar oferi doar distrugere. 
De aceea, tot mai rriulți 
întrevăd ca unica soluție 
la actuala situație înfăp
tuirea dezarmării. Și să ne 
închipuim pentru un minut 
că în loc. de mijloace pen
tru distrugere, omenirea

Totodată, „The Capital 
News" elogiază marile ac
țiuni pentru pace și dezar
mare care au avut loc în 
țara noastră, subliniind : 
„Farul inspirator al aces
tor acțiuni este secretarul 
general al partidului. Idei
le și inițiativele sale dedi
cate.. păcii, independenței, 
progresului, economic și 
social au fost cuprinse în 
magistralele cuvîntări ros
tite cu ocazia vizitelor în
treprinse în diverse județe 
ale țării, care exprimă mă
rețe năzuințe de pace și 
libertate ce. animă între
gul popor". Sînt prezentate, 
în articol, numeroase ci
tate din eu votările tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

liminarea completă a ar
melor nucleare.

☆

HAGA 30 (Agerpres). — 
•Consiliul municipal al o- 
rașulul Amsterdam a a- 
doptat hotărîrea de a 'nu 
admite amplasarea de ar
me nucleare în apropierea 
orașului. Anterior, aseme
nea hotărîri au fost adop
tate în Olanda și de alte 
municipalități.

Aceste hotărîri constituie 
o nouă formă de manifes
tare a opoziției opiniei pu
blice și a unor organisme 
oficiale împotriva trans
formării Europei într-un 
arsenal de arme nucleare.

soare. Temperatura aeru
lui va înregistra o crește
re mai, semnificativă în 
sud-vest, unde minimele 
vor fi cuprinse între mi
nus 2 și plus 3 grade, iar 
maximele voi- atinge 
ziua și plus 10 grade.

în celelalte regiuni, în 
prima jumătate a lunii, 
temperaturile vor oscila 
între minus 6 și plus 2 
grade, mai coborîte în 
primele nopți, iar cele 
maxime între minus 2 și 
plus 6 grade. Dimineața 
și seara local se va pro
duce ceață.

In intervalul 16—28 fe
bruarie, vremea va fi mai 

ar realiza mai multe pro
duse destinate creșterii ni
velului ei de trăi.

Profesorul Seymour Mei. 
mann, de la Universitatea 
Columbia, care s-a ocupat 

în ultimii ani de problema 
convertirii industriei de 
război la industria pașnică, 
a analizat, într-un număr 
a! ziarului „New York 
Times", cauzele crizei eco
nomice din Statele Unite 
și ce s-ar întimpla dacă... 
Dacă fabricile de arma
ment ar fi transformate în 
fabrici care produc măr
furi necesare economiei în 
timp de pace. Profesorul 
american a relevat că, în 
1977, în SUA din fiecare

ÎNTR-UN RAPORT pu. 
blicat la Roma de Minis
terul de finanțe al Italiei 
se arată că economia aces. 
tei țări continuă să fie 
confruntată cu fenomene 
de recesiune. După cum 
rezultă din statisticile cu
prinse în raport, în anul 
1981 produsul național va
loric al Italiei â scăzut cu 
un procent față de 1980. 
Ca urmare a acestui feno
men, s-a înregistrat o creș. 
tere considerabilă a numă
rului șomerilor.

AFLAT ÎN VIZITA ofi
cială la Jakarta, ministrul 
britanic de externe, lordul 
Carrington, a avut convor. 
biri cu omologul său in
donezian Mochtar Kusu- 
maatmadja. Cu acest pri
lej, au fost examinate- o 
serie de probleme inter
naționale actuale, printre 
care situația din sud-estul 
Asiei și din Orientul Mij
lociu, menționează agenția 
United Press International.

ÎN CURSUL VIZITEI 
efectuate vineri la Londra, 
secretarul de stat al SUA, 
Alexander Haig, a infor
mat-o pe Margaret That
cher, șeful guvernului bri
tanic, asupra rezultatelor 
vizitelor . sale în Egipt și 
Israel, El a subliniat că au 
fost înregistrate progrese 
în procesul de pace, dar că 
situația rămîne încă ex
trem de delicată.

întîi umedă, cu lapoviță 
și ninsori viscolite, pe â- 
locuri în. sud și est, pre
cum și în zona de munte, 
apoi va deveni rece, ge
roasă noaptea și diminea
ța, mai cu seamă în Cri- 
șana, Maramureș, Tran
silvania și Moldova, unde 
temperaturile minime vor 
putea coborî și sub va
loarea de minus 15 gra
de.

în celelalte regiuni mi
nimele vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 
grade. Temperaturile ma
xime vor oscila între mi
nus 5 și plus 5 grade, lo
cal mai ridicate.

Spre sfîrșitul lunii, di
mineața și seara se va 
semnala ceață și chiciu
ră.

(Agerpres)

100 dolari capital nou-creat, 
46 au fost destinați finan
țării' programelor milităre. 
Pentru comparație, amin
tim că în Japonia din fie
care 100 de dolari numai 
3,7 erau destinați înarmă
rilor. Și iată rezultatul: 
ritmul dezvoltării econo
mice a Japoniei era, în 
1980, de 6,2 la sută, iar al 
SUA de numai 0,5 la 
sută. Este un calcul care 
fără prea multă filozofie 
conduce la o concluzie 
simplă : tot mai avantajos 
din punct de vedere eco
nomic este să produci pen
tru dezvoltare decît să fa
brici arme pentru distru
gere. Profesorul Melmann 
își încheie articolul din 
„New York Times" cu cu
noscuta formulă din mate
matică : q.e.d. (quod erat 
demonstrandum).

(Agerpres)

HLME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Toată lumea 
este a mea ; Unirea : 
Pasărea de foc snațială.

LONEA: Alo, ateri
zează străbunica. 
PETRILA: Piedone

în Egipt.
ANINOASA : Orașul' 

tăcerii.
VULCAN — Luceafă

rul : Ana si hoțul.
LUPENI — Cultural: 

Tridentul nu răspunde ; 
Muncitoresc: Indienii
din Vetrov.

URICAN1 : Corleone.

TV
31 IANUARIE

8,00 Consultații pentru 
elevii cursurilor se- 

. rale.
8.40 Tot înainte !

9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii. „Alarmă in 
Deltă1'.

9.40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului. 
11,45 Bucuriile muzicii.

Autobaza T. A. Petroșani 
încadrează urgent direct sau prin transfer 
ȘOFERI și MECANICI AUTO, cu stagiul mi
litar satisfăcut și cu domiciliul în municipiul 
Petroșani.

Condițiile de încadrare conform Legilor nr. 
12/1971 și 57/1974. Informații suplimentare 
la sediul autobazei Petroșani, telefon 42040.

Combinatul minier Valea Jiului 
întreprinderea minieră Uricani 

încadrează de urgență

— VULCANIZATORI
— SUDORI
— FORJORI
— TINICHIGII
— FOCHIȘTI pentru cazane de înaltă 

presiune
Retribuția și condițiile de încadrare) sînt 

cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 și 57/1974.

Mica publicitate
CASĂ de vînzare. In

formații strada Decebal, 
nr. 5 Vulcan. (149)

FAMILIA felicită cu o- 
cazia ieșirii la pensie pe 
scumpă lor mamă, soacră, 
și bunică Magyari Ileana, 
urîndu-i mulți ani fericiți 
și sănătate. (234)

COLECTIVUL de muncă 
al filialei Băncii Naționale 
Petroșani îi urează colegei 
lor Baiu Măriți, mulți ani 
și sănătate cu ocazia ieșirii 
la pensie,

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mar
ton Alexandru, eliberată 
de I. M. Petrila. O’ declar 
nulă. (235)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hada- 
ria Elena, eliberată de-ln-

SE ÎMPLINESC "astăzi doi ani de la dispariția ful
gerătoare și nedreaptă a iubitului, bunului și neui
tatului

- VIOREL MOȚOC
om de o mare distincție sufletească. Păstrăm în su
fletele noastre, dragi amintiri ale chipului său fru- 
fos și vesel. > - (204)

FAMILIA Popescu anunță cu durere împlinirea 
unui an de la dispariția fulgerătoare și prematură a 
scumpului lor fiu, frate si cumnat

POPESCU MÎHAI (25 ani)
li vom păstra neștearsă amintirea.

12,30 De strajă pati iei. j 
13,00 Telex. j
13,05 Album duminical. 5 
17,10 Telesport. „Campio- ;

nil" (partea a Il-a). > 
18,00 Film serial : „Linia ■ 

maritimă Onedin". •
Episodul 5. >

18.40 Micul ecran pentru j
cel mici. ;

19,00 Telejurnal. ;
19.25 Cîntarea României. •

Județul Sălaj. i
20.15 Film artistic. „O po- 5

veste ca-n filme", '• 
Premieră pe țară. '■

22.25 Telejurnal. ■
22.40 Farmecul muzicii. j

1 FEBRUARIE î
15,00 Emisiune în lim- : 

ba maghiară. <•
17.40 Tragerea de amor

tizare ADAS. ;
17.50 1 001 de seri. i
18,00 închiderea progra- :

inului. j
20.00 Telejurnal.
20.25 Tribuna experienței. 
20,45 Roman foileton :

„Două generații". 
Ultimul episod.

21,35 Fantezie' pe teme 
din operete clasice.

21.50 Orizont tehnico- 
științific.

22.15 Telejurnal. ; < J 

treprinderea de _ confecții 
Vulcan. O declar nulă.

(236)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Engi 
Martin, eliberată de I. M. 
Petrila. O declar nulă. (237)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miclă- 
uș Petru, eliberată de I. M. 
Aninoasa. O declar nulă.

(239)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șuță 
Ioan, eliberată de S. S. H. 
Vulcan. O declar nulă. (240)

PIERDUT carnet de stu- 
dent pe numele Ciuculescu 
Ofelia. eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (210)

.'DACțlA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu - 2.


